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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông cho học sinh
đến trường

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2054/VP-TH ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về
việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành
phố; Hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc tích cực triển khai thực hiện
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh với các nội
dung cụ thể sau:
1. Các đơn vị tích cực phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường
xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ
bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, không chở quá số người quy định;
không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái
xe; hiệu trưởng các trường kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh điều khiển
xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi.
2. Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, nhắc nhở nội dung giáo dục pháp luật
về trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng
năm đối với đơn vị; thủ trưởng các đơn vị cần có biện pháp tổ chức kiểm tra
việc thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục và
bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh; người đứng đầu không có biện
pháp tích cực để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sẽ xử lý trách
nhiệm đối với tập thể và cá nhân vi phạm.
3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh không lái xe quá tốc độ, không lái xe sau khi uống
rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông; dừng
xe quan sát an toàn khi qua đường, khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền, vận
động, khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
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Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT các
huyện, thị xã và thành phố, các trường THPT và trực thuộc, nghiêm túc xây
dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Sở
GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học khi có yêu cầu./.
Nơi nhận:
Như trên (để thực hiện);
UBND tỉnh (để báo cáo);
Giám đốc (để báo cáo);
Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
Website của Sở (để thông báo);
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